
 األول :الفصل الدراسي 
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ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

   

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 
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 أوراق عمل لقياس المهارة

 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط
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أوراق عمل لقياس المهارة
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  االبتدائي

  المدرسةقائدة

............................ 
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  األول :الفصل الدراسي 

  
  
  
  
  
  

االبتدائي الثانيلصف ل
  
  
  

  المشرف التربوي  المادة معلمة

............................  ............................ ............................
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أوراق عمل لقياس المهارة
 

 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

معلمة

............................
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خالي

خالتي

أبناء عمي

أبناء خالي
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  أقاربي: الوحدة األوىل 

  

  :ألون مايلي

  انا أحب أقاربي

  

  

أبي 

أمي 

جدي

جدتي 

عمي

عمتي

خالي

أبناء خالي

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
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جدي

جدتي 
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 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمجع صور أقاربي وأكتب أمساءهم

  

    

االسم 

............

صلة القرابة  
..............

االسم 

............

صلة القرابة  
..............
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  أقاربي: الوحدة األوىل 

  

أمجع صور أقاربي وأكتب أمساءهم

  

  

 

  

االسم 

 ............

صلة القرابة  
..............

االسم 

 ............

صلة القرابة  
..............

االسم 

............

صلة القرابة  
..............

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
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االسم 

............

صلة القرابة  
..............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 
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 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :نص االستماع 
  : بعد استماع النص

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

  كيف تعاونت أسرة أحالم في االستعداد للرحلة ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

  ما األلعاب التي مارسها أألطفال في البر؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

  ما الرياضة التي مارسها والد أحالم وأخوه ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------  

  في الرحلة ولم تجده ؟ ولماذا؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

   

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 
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 أوراق عمل لقياس المهارة

نص االستماع  -أقاربي: الوحدة األوىل 
بعد استماع النص أجيب على األسئلة األتية مث ٢١،  ٢٠الحظ الصور ص 

  
  ماذا طلبت أحالم إلى والدها ؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

  هل نفذ الوالد طلب أحالم ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  إلى من تحدث الوالد بالهاتف ؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

كيف تعاونت أسرة أحالم في االستعداد للرحلة ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
ما األلعاب التي مارسها أألطفال في البر؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

ما الرياضة التي مارسها والد أحالم وأخوه ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  متى عادت أألسرة من الرحلة ؟

-------------- ----------------------------------------------------------------------
  

في الرحلة ولم تجده ؟ ولماذا؟ ء الذي كنت تتمنى أن تراهيما الش
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الحظ الصور ص أ

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

--------------

ما الش
 ------------------------------------------------------------------------------------
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ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  جدتي

  حلوة البسمة
  من رياض الحنان
  حولها للسماع
  بهجة وانتفاع
  كله في العطاء
  من إله السماء
  حلوة البسمة

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  

  سرور

  

  حديقة

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 
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 أوراق عمل لقياس المهارة

جدتي:النشيد أقاربي: الوحدة األوىل 

  
حلوة البسمة      جدتي جدتي 
من رياض الحنان      جدتي روضة 
حولها للسماع      كلنا نلتقي 

بهجة وانتفاع      في حكاياتها 
كله في العطاء      أنفقت عمرها 
من إله السماء      ترتجي أجرها
حلوة البسمة      جدتي جدتي 

  
  
  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  )ب(  )أ(

سرور  روضة

  تأمل  بهجة

حديقة  ترتجي

  

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
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أوراق عمل لقياس المهارة
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ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

 صلة الرحم

  :عن األسئلة  

وما : عمر .إّن الّرحم اسم لكّل مْن تْربطنا بهمصلة قْربى 
الّرحم تْعني زيارة األقارب ،والسؤال عْنهم ، وتفقّد أْحوالهْم ، ومساعدتهم 

  ما ر أْيك يا أبيأْن نخصص يْوًمانصل فيه أْرحامنا؟
  

..........................  

..........................  

..........................  

..........................  

..........................  

..........................  

..........................  

..........................  

  :) ب 
(  

  أحزان
  أرحام
  
  قريب

السؤال عنهم و تفقد 
  أحوالهم

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

صلة الرحمالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

عن األسئلة  ب يأجالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
  

إّن الّرحم اسم لكّل مْن تْربطنا بهمصلة قْربى : ما مْعنى الّرحم يا أبي ؟األب 
الّرحم تْعني زيارة األقارب ،والسؤال عْنهم ، وتفقّد أْحوالهْم ، ومساعدتهم صلة : مْعنى صلة الّرحم ؟األب 

ما ر أْيك يا أبيأْن نخصص يْوًمانصل فيه أْرحامنا؟: عمر .عْندالحاجة ، ومشاركتهْم أْفراحهْم و أْحزانهْم 
  .أي جميل ،بارك هللا فيكيانّي ر: األب 
  :من النص ما يلي  استخرج  - ١

 

..........................  :القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ  
..........................  :الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

.......................... :كلمة منونة بتنوين الفتح  
.......................... :كلمة منونة بتنوين الضم  

.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالهاء المربوطة 

إن اإلسالم (جملة تشه هذه الجملة 
 )محبب

..........................

..........................  :مرادف الرحم  .٨

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من صل أ  - ٢
)ب (   )أ ( 

أحزان  -  رحمجمع   - ١
أرحام -  مرادف صلة الرحم – ٢

  يوم -  مفرد أقارب  - ٣
قريب -  مضاد أفراح – ٤

السؤال عنهم و تفقد  -  مفرد أيام  - ٥
أحوالهم

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

ما مْعنى الّرحم يا أبي ؟األب : سأل عمر والده 
مْعنى صلة الّرحم ؟األب 

عْندالحاجة ، ومشاركتهْم أْفراحهْم و أْحزانهْم 

١. 
كلمة تبدأ بـ  .٢

٣. 
٤. 

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٥
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٦
جملة تشه هذه الجملة  .٧
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ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  صلة الرحم

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  من  -المدرسة  

.........................................................................................  
  األرحام  -

.........................................................................................  
  أحوالهم

.........................................................................................  
============================================  

  :ما ميلى علي   

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

    

  

..................
. 
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صلة الرحمالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

  

الكلمات لتكون مجال مفيدة رتب أ:  األولالسؤال 
المدرسة    -يعود   –بصحبة  –والده  -عمر  – ١

.........................................................................................
-قربى    -صلة    -من    -بهم    -تربطنا   – ٢

......................................................................................
أحوالهم  -أنا    -أتفقد   -و    -أزور    -أقاربي – ٣

.........................................................................................
============================================

  

ما ميلى علي   اكتب : السؤال الثاني 
  
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

  

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................
============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

...............
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 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عذرا يا جدي

  :عن األسئلة  
عمر  معلمةرأى الْ .لْلقراءة  و االّطالع 

:  معلمةالْ .ال، ولكنّي نادم على ما فعْلت باألْمس
لقْد طلب إلّي جّدي أْن أْخفض صْوت التّْلفازفلْم أْفعْل؛ النشغالي بمتابعة بْرنامجي 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

  :) ب 
  )ب 
  ترك

  حصص
  رحيم
  التلميذ
  آسف

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

عذرا يا جديالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
لْلقراءة  و االّطالع ، التّالميذ إلى مْكتبةاْلمْدرسة معلمةصحب الْ 

ال، ولكنّي نادم على ما فعْلت باألْمس: هْل تشكو مْن شيٍء يا بنّي؟ عمر : 
لقْد طلب إلّي جّدي أْن أْخفض صْوت التّْلفازفلْم أْفعْل؛ النشغالي بمتابعة بْرنامجي : وماذا فعلت يا بنّي؟عمر 

  .فضل؛ غضبمنّياْلم

 

..............................  :القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.............................. :الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..............................  :كلمة بها تنوين بالكسر  
.............................. :كلمة منونة بتنوين الفتح 
.............................. :كلمة منونة بتنوين الضم 

.............................. :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.............................. :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

كلمة مختومة بالهاء المربوطة 
: 

..............................

.............................. ) :إنَّ (جملة تبدأ بـ  .٩
  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

ترك  -  جمع حصة  - ١
حصص -  مرادف نادم – ٢
رحيم -  مفرد التالميذ  - ٣
التلميذ -  مضاد صحب – ٤
آسف -  مرادف عطوف  - ٥

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

صحب الْ ، في حصة القراءة 
:  معلمةالْ .يْجلس حزينًا 

وماذا فعلت يا بنّي؟عمر 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢

٣. 
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨

٩



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عذرا يا جدي

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  التالميذ  

.........................................................................................  
  

.........................................................................................  
============================================  

  :  املثال
  )إن طاعة  الجد واجبة 

( ................................. )  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
...................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

عذرا يا جديالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

  

الكلمات لتكون مجال مفيدة أرتب: السؤال األول 
  -المكتبة   –يصطحب   -إلى    -   معلمةال– ١

.........................................................................................
  عطوف  -حنون   -إن    -الجد  – ٢

.........................................................................................
============================================

املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
إن طاعة  الجد واجبة ( طاعة  الجد واجبة    

( ................................. )األب رحيم              
============================================

عليما ميلى اكتب :  الثالثالسؤال 
  
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

.........................................................................................

.........................................................................................
============================================

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
.................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  :عن األسئلة
  ما بك يا ّمي ؟: قالْت أْحالم 

اتّصلْت أْحالم بأبيها ، و أْخبرتْه عْن حال أّمهاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى 
فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمها في اْلمْطبخ ،لكنّها تذّكرْت أّن والدتها حذّرتْها مْن دخول 

  .اْلمْطبخبمْفردها ، فقّررْت أْن ترتّب اْلمْنزل

  
.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :)ب 
  )ب 
  تفرق
  المنازل
  تنظم
  االبن

  ضمتها إلى صدرها

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ :  السؤال األول
قالْت أْحالم .دخلْت أْحالم غْرفة أّمها، فرأتْها تْرقد على الّسرير

اتّصلْت أْحالم بأبيها ، و أْخبرتْه عْن حال أّمهاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى 
فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمها في اْلمْطبخ ،لكنّها تذّكرْت أّن والدتها حذّرتْها مْن دخول 

اْلمْطبخبمْفردها ، فقّررْت أْن ترتّب اْلمْنزل

 

-  من النص ما يلي  استخرج:  
..........................  :القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :كلمة بها تنوين بالكسر 
.......................... :كلمة منونة بتنوين الفتح 

.......................... :منونة بتنوين الضم  كلمة
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 
.......................... :كلمة مختومة بالهاء المربوطة 

.......................... ) :إنَّ (جملة تبدأ بـ  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

تفرق  -  جمع المنزل  - ١
المنازل -  مرادف احتضنتها – ٢

تنظم -  مفرد األبناء  - ٣
االبن -  مضاد تحلق – ٤
ضمتها إلى صدرها -  مرادف ترتب  - ٥

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

دخلْت أْحالم غْرفة أّمها، فرأتْها تْرقد على الّسرير
اتّصلْت أْحالم بأبيها ، و أْخبرتْه عْن حال أّمهاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى .أنا متْعبة قليالً : األّم 

فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمها في اْلمْطبخ ،لكنّها تذّكرْت أّن والدتها حذّرتْها مْن دخول .الّطبيب

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢

كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨

٩. 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  اصطحب

.........................................................................................  
  -بترتيب  

.........................................................................................  
============================================  

  :املثال
(  

( .................................  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

    

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

الكلمات لتكون مجال مفيدة أرتب: السؤال األول 
اصطحب  -إلى    -الوالد    -األم    -الطبيب  – ١

.........................................................................................
بترتيب    - المنزل   -قامت   -أحالم  – ٢

.........................................................................................
============================================

  

املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
) اللهم وفقني (    أدعو هللا أن يوفقني 
................................. )( أدعو هللا أن  يحفظ أبي و أمي 

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

  

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

.........................................................................................

.........................................................................................
============================================

أدعو هللا أن  يحفظ أبي و أمي 
============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  )ب
  تفرق
  أقطع
  همت
  يهبط
  حزين
  قصير

  ) :ب 

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  
  

  : أصل الكلمة بضدها فيما يلي
ب(  )أ(

تفرق  طويل
أقطع  يطير

همت  مسرور
يهبط  تكلم
حزين  أصل
قصير  تحلق

  

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من  أصل  - ٢

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :أصدقائي وجرياني 

  

  
  نشاطات التهيئة

------

------

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية
  : أكمل الخريطة التالية

  

نشاطات التهيئة:  الوحدة الثانية

  :ألون مايلي 

من 
أصدقائي 

------

------
-

------

------

------

------

من 
جيراني 

------

-------

------

------

------

------

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  :أصدقائي وجرياني 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني

  

أحب أصدقائي وجرياني

  

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني
  

أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  .وحديث شريف يتحدثان علة األصدقاء واجلريان

..................................  

    
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------- ------- 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

  

وحديث شريف يتحدثان علة األصدقاء واجلريانأحبث أنا وأسرتي عن أيه من القرآن الكريم  

  :األية 

  

  

  

  

  

  

  

  :احلديث

................................................................

  
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

------------------- ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- ---------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

أحبث أنا وأسرتي عن أيه من القرآن الكريم  

  

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

-------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  )اجلار والصديق 

  

  وداره كداري 

  يظل دوما جانبي 

  يف البيت وامللعب 

  يف عيشهم إخوانا

  بلطفه مقرب 

  أزوره يزورني

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  )ب
  حسن تعامله
  باستمرار
  أساعده

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اجلار والصديق (النشيد :  الوحدة الثانية

  اجلار والصديق

  ألنه جواري  ----- أنا أحب جاري 

وداره كداري -------------أعينه يعينني 

يظل دوما جانبي  ----------- وكم أحب صاحبي 

يف البيت وامللعب -------------------- نبقى معنا يف حبنا 

يف عيشهم إخوانا------------------- ما  أسعد اجلريانا 

بلطفه مقرب  ------------فجارنا حمبب 

أزوره يزورني ----------- وصاحبي حيبني 

  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  
ب(  )أ(

حسن تعامله  أعينه
باستمرار  دومـًا
أساعده  لطفه

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

نبقى معنا يف حبنا 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

  :عن األسئلة  
  دعا عّمار صديقه خالًدا ليْلعب معه بقطاره اْلجديد ، وطلب إليه أْن يْمسكه حتّى يْنتهي منْ 

  فتكسر وتفّككْت أْجزاؤه ، غضب عّمار
  ماذا فعْلت بلْعبتي ؟ أرمْيتها على األْرض لتْكسرها ؟

  . لقْد سقطْت مْن يديعْن غْير قصٍد ، و أْرجو أْن تسامحني

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :)ب 
  )ب 

  
  

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
دعا عّمار صديقه خالًدا ليْلعب معه بقطاره اْلجديد ، وطلب إليه أْن يْمسكه حتّى يْنتهي منْ 

فتكسر وتفّككْت أْجزاؤه ، غضب عّمارلّكنه سقط مْن يده .  تْركيب اْلقضبان 
ماذا فعْلت بلْعبتي ؟ أرمْيتها على األْرض لتْكسرها ؟:وراح يصرخ قائالً 

لقْد سقطْت مْن يديعْن غْير قصٍد ، و أْرجو أْن تسامحني: رّد خالد 

من النص ما يلي استخرج  - ١ 

..........................  :القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :كلمة بها تنوين بالكسر 
.......................... :كلمة منونة بتنوين الفتح 
.......................... :كلمة منونة بتنوين الضم 

.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

كلمة مختومة بالهاء المربوطة 
..........................

.......................... :كلمة بها حرف مشدد
 ..........................
 ..........................
 ..........................

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 
  قصة  -  جمع تلميذة

  تلميذات -  مرادف أسف 
  القضبان -  مرادف تعمد 
  قصد -  مفرد قصص

  ندم -  مسار القطار مرادف

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثانية

دعا عّمار صديقه خالًدا ليْلعب معه بقطاره اْلجديد ، وطلب إليه أْن يْمسكه حتّى يْنتهي منْ 
تْركيب اْلقضبان 

وراح يصرخ قائالً 
رّد خالد 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨

: 
كلمة بها حرف مشدد .٩

:مفرد  .١٠
 :مثنى  .١١
 :جمع  .١٢

جمع تلميذة  - ١
مرادف أسف  – ٢
مرادف تعمد   - ٣
مفرد قصص– ٤
مرادف  - ٥



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

  أكمل اجلدول التايل

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثانية



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

  : العبارات بأداة االستفهام املناسبة

 
  تصرخ يا عمار ؟...................  

  ي ؟كتاب.................  
============================================  

  :املثال  

................  
  

============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الثانيةالوحدة 

  

العبارات بأداة االستفهام املناسبةأكمل : السؤال األول 

     
...................   - ٢فعلت بلعبتي ؟ .................... 

.................   -  ٤تحب والديك ؟..................   - ٣
============================================

  

املثال  اكتب حماكي : السؤال الثاني 
  أصدقاء  -صديقان        -صديق  

................  -................  -سيارة  
  ................ -................  -ولد     

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة 

السؤال األول 

١ -  ....................
٣

============================================

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

  :عن األسئلة  
هيّا ، : قالت األّم . مْذعوًرا ، ليْخبروالدته باألْمر 

 ) ٩٩٨( الّرقم هو   : األّم .أّمي ، ال أْعرف رْقم هاتفالّدفاع اْلمدنّي 
  .اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغهْمعن اْلحريق ، وو صف لهْم عْنوان اْلمْنزل 

  

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :) ب 
  )ب 
  خير

  جيران
  إطفاء
  خائفا
  كثيرا

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
مْذعوًرا ، ليْخبروالدته باألْمر  شاهد عمر دخانًا كثيفًا يتصاعد مْنمْنزل جارهْم ، فأسرع

أّمي ، ال أْعرف رْقم هاتفالّدفاع اْلمدنّي : عمر .أْبلْغ رجال الّدفاع اْلمدنّي 
اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغهْمعن اْلحريق ، وو صف لهْم عْنوان اْلمْنزل 

  

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
  

..........................  : القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ  .١
.......................... : الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ  .

..........................  : كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
.......................... : ..............................كلمة منونة بتنوين الفتح 

.......................... ..............................: كلمة منونة بتنوين الضم 
.......................... : ..............................كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : ..............................كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : ..............................المربوطة كلمة مختومة بالهاء 
.......................... : .......................كلمة بها حرف مشدد

.......................... .......................مفرد  .١٠
.......................... .......................مثنى  .١١
.......................... .......................جمع  .١٢

.......................... رقم هاتف الدفاع المدني .١٣

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

خير  -  جمع جار  - ١
جيران -  مرادف كثيفا  – ٢
إطفاء  -  مرادف مذعورا   - ٣
خائفا -  مضاد مكروه – ٤
كثيرا -  مرادف إخماد   - ٥

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثانية

شاهد عمر دخانًا كثيفًا يتصاعد مْنمْنزل جارهْم ، فأسرع
أْبلْغ رجال الّدفاع اْلمدنّي 

اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغهْمعن اْلحريق ، وو صف لهْم عْنوان اْلمْنزل 

٢.
٣

كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء  .٨

كلمة بها حرف مشدد .٩

١
٢
٣
٤
٥



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني : الوحدة الثانية 

  

  :أكمل اجلدول التايل 

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثانية 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

  عن األسئلة اآلتية

  : العبارات بأداة االستفهام املناسبة

 

  ؟ أخمد رجال اإلطفاء الحريق بسرعة
  ؟ شكر صاحب المنزل عمر 

============================================  

  :  املثال
  ................  

  ................  -حريق  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

    

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

عن األسئلة اآلتيةأجيبباهللا و  استعن 
  

العبارات بأداة االستفهام املناسبةأكمل : السؤال األول 

     
  ؟ شاهد عمر....................  - ١

أخمد رجال اإلطفاء الحريق بسرعة...................   - ٢
شكر صاحب المنزل عمر ..................   - ٣

  ؟ أخمد الحريق.................   - ٤
============================================

املثالحماكي اجلمع  اكتب : السؤال الثاني 
  - منزل      -  ٢                  أصدقاء  -صديق  -  

حريق   – ٤رجال                        -................   
============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

  

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثانية

السؤال األول 

============================================

١ 
٣ -    ................

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  التعبريالدرس

  )فعلية مجلة

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

مجلة(أعرب عن هذه الصورة جبملة تبدأ بفعل 

  

  
  

 

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................
... 

 

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................
...
 

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................
...
 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

  

  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  
    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

  ب وطني

  :ألون مايلي 

  

  

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

ب وطنيأح:  الوحدة الثالثة



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  مع صورة توضح  هذه املدينة

  الصورة

  

  

  

  

  

  

  نص االستماع

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

  أحب وطني:  الوحدة الثالثة

مع صورة توضح  هذه املدينة اذكر أمساء مدن من مدن بالدي

  

الصورة  املدينة

    

    

    

    

    

    

نص االستماع -أحب وطني :  الوحدة الثالثة

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

اذكر أمساء مدن من مدن بالدي



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

فني يباملؤسس طيب اهللا ثراه حىت خادم احلرمني الشر

  الصورة

  النشيد  وطن اخلري

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

باملؤسس طيب اهللا ثراه حىت خادم احلرمني الشربداية هم  بالديلوك 

  عبداهللا حفظه اهللامللك

  

الصورة  امللك

    

    

    

    

    

النشيد  وطن اخلري -أحب وطني    :  الوحدة الثالثة

  رأ النشيدثم أنشدهاق

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

لوك أمجع صورا مل



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أرض اخلري

  بصحاريه 

  كي حنميه

  يا أحبالبي

  فوق ثراه

  

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  )ب(

  ترابه

  نلعب

  يدق

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

  عند الفجر---- أصحو دوما 

أرض اخلري--------------ألرى وطني 

  ما أحاله ------------ ما أحاله 

بصحاريه ----------------- مشس تشرق 

كي حنميه----------------خيفق قلب 

  ما أغاله ------------ ما أغاله 

يا أحبالبي-------------- يا أصحابي 

فوق ثراه------------------- هيا منرح 

  أنا أهواه-------------- أما أهواه 

  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  )أ(

  خيفق

  منرح

  ثراه

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  بطاقة تهنئة

  :عن األسئلة
سيْبقْون هناك : اْنتقل جيران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سيعود عادل،و أسرته؟األب 

هذا شعور طيّب يا بنّي ، و : األب .اْشتْقت إلْيه
  .شْكًرا ، يا أبي سّهْلت لي األْمر 

 

..........................  

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :) ب 
  )ب 

  يكتب له باستمرار
  منطقة -
  أسر  -

  مكان عمل
  يحادث عبر الهاتف

  بطاقة تهنئة

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

بطاقة تهنئة –أحب وطني:  الوحدة الثالثة

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
اْنتقل جيران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سيعود عادل،و أسرته؟األب 

اْشتْقت إلْيه أريد أْن أهاتف صديقي ، فقدْ : حازم .حْيث مقّر عمل والده اْلجديد 
شْكًرا ، يا أبي سّهْلت لي األْمر : حازم .سْوف أساعدككْي تتواصل معه عْبر البريد اإللكتروني 

من النص ما يلي استخرج  - ١ 

..........................  :  القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :  الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :  كلمة بها تنوين بالكسر 
.......................... :  كلمة منونة بتنوين الفتح 
.......................... :  كلمة منونة بتنوين الضم 

.......................... :  كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :  كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

..........................:  كلمة مختومة بالهاء المربوطة 
.......................... :  كلمة بها حرف مشدد

.......................... مفرد  
.......................... مثنى  
.......................... جمع  

.......................... :  مدينة من مدن المملكة 

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

يكتب له باستمرار  -  مرادف مقر عمل    -  
 -  يتواصل معه مرادف  – ٢
-  يهاتف مرادف   - ٣

مكان عمل -  مفرد مناطق – ٤
يحادث عبر الهاتف -  جمع أسرة   - 

  

بطاقة تهنئة –أحب وطني:  الوحدة الثالثة

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

اْنتقل جيران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سيعود عادل،و أسرته؟األب 
حْيث مقّر عمل والده اْلجديد 

سْوف أساعدككْي تتواصل معه عْبر البريد اإللكتروني 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨
كلمة بها حرف مشدد .٩

مفرد   .١٠
مثنى   .١١
جمع   .١٢
مدينة من مدن المملكة  .١٣

١ 

٥ 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :العبارات بأداة االستفهام املناسبة 

  
  ؟ أعجب األب بتصرف حازم 

  
============================================  

  
  عناوين  -     ..............

============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

    

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

العبارات بأداة االستفهام املناسبة أكمل : السؤال األول 

   
  ؟ تريد أن تكتب ....................  - ١

أعجب األب بتصرف حازم ...................   - ٢
  ؟  سافر عادل ..................   - ٣

============================================

  :  املفرد  اكتب : السؤال الثاني 
.............. - ٢أصدقاء                      -     .............

  أعوام  -................    - ٣
============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

  

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

السؤال األول 

============================================

١ - .............

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

مدينتان مقدستان

  :عن األسئلة  
  أْحالم هذا اْلمْوضوع إلى أْحالم أْن تشارك في صحيفةاْلحائط ، فكتبتْ 

  :مّكة اْلمكّرمة واْلمدينة اْلمنّورة 
  فأما مّكة فهي اْلبلد األمين ، ولد فيها الّرسول صلّىا علْيه و سلّم ،

  ومْنها بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأيضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة
  عرفات، ومنى، ومْزدلفة

  .الّتي يفد اْلحّجاج إليها كّل عاٍم ألداء منا سك اْلحّج 

  
.......................... :  
........................ 

................ :  
.............................. : 
.............................. : 

.............................. : 

.............................. : 
.............................. : 

....................... : 
 
 
 

  :) ب 
  )ب 
  أماكن  
  يقدم -
  المطهرة  
  ولد -  

  عبادات الحج و أعماله

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

مدينتان مقدستانالدرس –أحب وطني: الوحدة الثالثة 

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
إلى أْحالم أْن تشارك في صحيفةاْلحائط ، فكتبتْ  معلمة

مّكة اْلمكّرمة واْلمدينة اْلمنّورة :في وطني مدينتان مقّدستان هما 
فأما مّكة فهي اْلبلد األمين ، ولد فيها الّرسول صلّىا علْيه و سلّم ،

ومْنها بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأيضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة
عرفات، ومنى، ومْزدلفة: وفيها اْلمشاعر اْلمقّدسة .اْلمسلمينفي صالتهْم 

الّتي يفد اْلحّجاج إليها كّل عاٍم ألداء منا سك اْلحّج 

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
: ..........................القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ  .١

........................: الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ  .٢
: ................كلمة بها تنوين بالكسر  .٣

: ..............................كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
: ..............................كلمة منونة بتنوين الضم  .٥

: ..............................كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
: ..............................اء المفتوحة كلمة مختومة بالت .٧
: ..............................كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨

: .......................كلمة بها حرف مشدد .٩
 ..........................مفرد  .١٠
 ..........................مثنى  .١١
 ..........................جمع  .١٢

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

  -  المقدسةمرادف   - ١
-  مناسك الحجمرادف  – ٢

  -  مشاعر مرادف   - ٣
  يفد مفرد  – ٤

عبادات الحج و أعماله -  مضاد توفي   

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

 الوحدة الثالثة 

معلمةطلبت الْ 
في وطني مدينتان مقّدستان هما 

فأما مّكة فهي اْلبلد األمين ، ولد فيها الّرسول صلّىا علْيه و سلّم ،
ومْنها بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأيضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة

اْلمسلمينفي صالتهْم 

٦
٧
٨

٥ -  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  مدينتان مقدستان

  :أرتب الكلمات ألكون مجال 
  )الحرام 

................................................................................  
  )المنورة  

................................................................................  
============================================  

  :   املثال 
  يفدون -  

........................  

........................  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

....................................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

مدينتان مقدستان –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثة

أرتب الكلمات ألكون مجال : السؤال األول 
الحرام   -مكة    -المسجد    -في    -المكرمة  ( 

................................................................................
المنورة    -المدينة    -المسجد    - في    -النبوي  ( 

................................................................................
============================================

املثال اكتب حماكي : السؤال الثاني 
      يفدان  -      يفد– ١

........................ -    ................. -    يلعب 
........................ -    يذاكران  -  ..................

============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

  
....................................................................................................

..........................................................................................
....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

لوحدة الثالثةا

................................................................................

................................................................................
============================================

٢ – 
٣ - ..................

============================================

....................................................................................................
..........................................................................................

....................................................................................................
  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  علم بالدي

  :عن األسئلة
اْلمْملكة اْلعربيّة الّسعوديّة ليشارك في مْعرض اليْوماْلوطنّي 

فعلم بالدي ! ال يْمكن أْن أغيّر لْون اْلعلم يا مهنّد
ر صوًرا ألْعالم دول اْلخليج اْلعربّي ،وطلب 

عرْفته بلْونه : كْيف عرْفته يا مهّند ؟رّد مهنّد 
  .لْو تغيّر لْونه لما عرْفته 

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :) ب 
  )ب 
  أحافظ  
  دولة -
  دل علي  
  أعالم -
  أفتخر -

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

علم بالدي –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثةا

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
اْلمْملكة اْلعربيّة الّسعوديّة ليشارك في مْعرض اليْوماْلوطنّي سمعلم ْنظران إلى عمر وهو يرْ 

ال يْمكن أْن أغيّر لْون اْلعلم يا مهنّد: لماذا ال تلّون اْلعلم باللّْون األصفر ؟ عمر : 
ر صوًرا ألْعالم دول اْلخليج اْلعربّي ،وطلب فّكر عمر قليالً، ثّم أْحض.ولكنّي أحّب اللّْون األصفر 

كْيف عرْفته يا مهّند ؟رّد مهنّد : قال عمر .إلى مهنٍّد أْن يشير إلى علم اْلمْملكة ، فأشار إلْيه بسْرعٍة 
لْو تغيّر لْونه لما عرْفته ! أرأْيت يا مهنّد: قال عمر .األْخضر

- استخرج من النص ما يلي 

..........................  : القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... : الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  : كلمة بها تنوين بالكسر 
.......................... : كلمة منونة بتنوين الفتح 
.......................... : كلمة منونة بتنوين الضم 

.......................... : كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : كلمة مختومة بالهاء المربوطة 
.......................... : كلمة بها حرف مشدد

 ..........................
 ..........................
 ..........................

.......................... : كلمة تكتب على علم بالدي 

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

  -  أشار مرادف   - ١
-  أعتز مرادف  – ٢

  -  جمع علم   - ٣
-  دول مفرد  – ٤
-  أغير مضاد   - ٥

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

ْنظران إلى عمر وهو يرْ جلس مهنّد مع أْحالم ي
: قال مهنّد .في مْدرسته 
ولكنّي أحّب اللّْون األصفر : مهّند .لْونهأْخضر

إلى مهنٍّد أْن يشير إلى علم اْلمْملكة ، فأشار إلْيه بسْرعٍة 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨
كلمة بها حرف مشدد .٩

 مفرد  .١٠
 مثنى  .١١
 جمع  .١٢
كلمة تكتب على علم بالدي  .١٣



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  علم بالدي

  :  ك عنتال  لتنهى صديق
................................................................................  

................................................................................  
============================================  

  :املثال    
  .التالميذ يلعبون  بالكرة 

  .النشيد الوطني ............... 
.............................................  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
...................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

علم بالدي –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثةا

ال  لتنهى صديق ياستخدم: السؤال األول 
.................................................................................قطف أزهار الحديقة 

................................................................................الكتابة على حائط الفصل 
============================================

  

املثال    ي اكتب حماك: السؤال الثاني 
التالميذ يلعبون  بالكرة  - يلعب التالميذ بالكرة              – ١

............... التالميذ  -ينشد التالميذ النشيد الوطني  
.............................................التالميذ  -   معلمةيستمع التالميذ لكالم ال

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

قطف أزهار الحديقة 
الكتابة على حائط الفصل 

============================================

ينشد التالميذ النشيد الوطني  – ٢
يستمع التالميذ لكالم ال– ٣

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
.................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  :عن األسئلة
ضا شارك فيهالتّالميذ بصوٍر لمعالم 

بدأ اْلحْفل بآياٍت من اْلقرآن اْلكريم، ثّم أْنشدالتّالميذ نشيد 
ثّم أْلقى عمر كلمةً . ْبقى زينة األْوطان 

وطني وطن اْلخير واْلعطاء ، فيه ولْدتعلى أْرضه تربّْيت ، مْن حقّه علْينا أْن 
  .نعّمرهبسواعدنا ونْفديه بأْرواحنا و أْن نْبذل له كلّغاٍل ليعيش حرا قويا

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

  :) ب 
  )ب )                                       ( 
  شجعهم  -  
  ألقى السالم -  

  أيدينا  -  
  فرحت و احتفلت  -  

  أماكن مهمة -  

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
ضا شارك فيهالتّالميذ بصوٍر لمعالم رفأقامْت حْفالً ومع السعودية اْحتفت اْلمْدرسة باْليْوم اْلوطنّي لْلمْملكة اْلعربيّة

بدأ اْلحْفل بآياٍت من اْلقرآن اْلكريم، ثّم أْنشدالتّالميذ نشيد . اْلوطن ، ولْوحاٍت كتبوا علْيهاعبارات حّبٍ و شْكٍر لْلوطن
ْبقى زينة األْوطان واْلعمل بجّدٍ وعْزٍم ؛ ليثّهْم على حّب اْلوطن ،التّالميذ، وح
وطني وطن اْلخير واْلعطاء ، فيه ولْدتعلى أْرضه تربّْيت ، مْن حقّه علْينا أْن : قالفيها 

نعّمرهبسواعدنا ونْفديه بأْرواحنا و أْن نْبذل له كلّغاٍل ليعيش حرا قويا

:من النص ما يلي  استخرج  - ١ 

..........................  : القمرية ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... : الشمسية ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  : كلمة بها تنوين بالكسر 
.......................... : كلمة منونة بتنوين الفتح 
.......................... : كلمة منونة بتنوين الضم 

.......................... : كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : كلمة مختومة بالهاء المربوطة 
.......................... : كلمة بها حرف مشدد

 ..........................
 ..........................
 ..........................

.......................... : جملة تبدا بفعل  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      معالم مرادف   -  ١
      سواعدنا مرادف  – ٢

      مرادف حثهم  - ٣
      مرادف حيا – ٤

      مرادف احتفت  ٥

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثالثة

اْحتفت اْلمْدرسة باْليْوم اْلوطنّي لْلمْملكة اْلعربيّة
اْلوطن ، ولْوحاٍت كتبوا علْيهاعبارات حّبٍ و شْكٍر لْلوطن

التّالميذ، وحقائدةحّيا الْ .اْلوطن 
قالفيها  الوطنعْن حّب 

نعّمرهبسواعدنا ونْفديه بأْرواحنا و أْن نْبذل له كلّغاٍل ليعيش حرا قويا

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بها تنوين بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوين الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوين الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالهاء المربوطة  .٨
كلمة بها حرف مشدد .٩

 مفرد  .١٠
 مثنى  .١١
 جمع  .١٢
جملة تبدا بفعل   .١٣



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  أكمل اجلدول على غرار السطر األول

  مع واو اجلماعة

  يشاركون

  

  

  

  

  

  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

  

أكمل اجلدول على غرار السطر األول

  مع ألف ألثنني  

  يشاركان  

    

  

    

  

    

    

  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثالثة

  الفعل

  يشارك

  يساعد

  يكتب

  يرفرف

  يذاكر

  يصلي

  يستخدم



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  :   لتنفي اجلمل
............................................................................  
............................................................................  

============================================  

    :  
  أنت تذاكرين دروسك باهتمام

  والديك............... 
.........................................  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
...................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

لتنفي اجلملال   ياستخدم: السؤال األول 
................................................. أتكلم في أثناء قراءة القرآن  
................................................ أنشد النشيد الوطني بتكاسل 

============================================

  

    املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
أنت تذاكرين دروسك باهتمام -              أنت تذاكر دروسك باهتمام

............... أنت  -أنت  تطيع والديك                         –
.........................................أنت  -أنت تحافظ على أداء الصالة            

============================================

  

عليما ميلى اكتب : الثالث السؤال 
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

الوحدة الثالثة

أتكلم في أثناء قراءة القرآن  
أنشد النشيد الوطني بتكاسل 

============================================

أنت تذاكر دروسك باهتمام– ١
٢ –

أنت تحافظ على أداء الصالة            – ٣
============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
.................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  نشاطات التهيئة

 لنباتات وأكتب أمسائها
ً
  أمجع صورا

  الصورة

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

نشاطات التهيئة  -  نباتات :  الوحدة الرابعة
  

 لنباتات وأكتب أمسائها
ً
أمجع صورا

الصورة  اسم النبات

    

    

    

    

    

    

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  نشاطات التهيئة

  وأسرتي عن أيه وحديث يتحدثان عن النياتات وذراعتها وفوائدها

................................................................  

    

 -----------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

نشاطات التهيئة  -  نباتات :  الوحدة الرابعة
  

وأسرتي عن أيه وحديث يتحدثان عن النياتات وذراعتها وفوائدهاأبحث انا 
  

  : األية

  

  

  

  

  

  

  

  :احلديث

................................................................
  
  

  

 -------------------- -----------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ----------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

------------------- ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

أبحث انا 

 --------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

-------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  هيا نزرع

  )ب(

  معناها

  نقوم على خدمتها لتكرب

  نسقي

  مكانا ال تصله الشمس

  يفتخر

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

هيا نزرع –النشيد   -نباتات :  الوحدة الرابعة
  أنشد بصوت جميل

  هيا نزرع
  صاحت سلمى يا أطفال

  قوموا واجتمعوا في الحال
  هيا قالت نحفر حفرة 

  ولنزرع في أرضي شجرة 
  ال ننساها بل نزرعها 
  نروي تربتها بالماء 

  وغدا تكبر هذه الشجرة 
  تبقى معنا صيف شتاء 
  تعطي زهرا تعطي تمرا 

  تهدي ظال لألصحاب
  تبقى ذكرى لألحباب
  تبقى أمال طول الزمن

  وبها  يزهو دوما وطني
  

(ما يناسبه من العمود ) ا(اصل من العمود 

معناها  الكلمة

نقوم على خدمتها لتكرب  يزهو

نسقي  ظال

مكانا ال تصله الشمس  نروي

يفتخر  نرعاها
  
  
  
  

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  رحلة حبة قمح

  :عن األسئلة  
  أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، يْبذرني اْلفالّح فياألْرض ، ويغّطيني بالتّراب ، يسقيني
  ،ثّم يْنمو ساقي ليشّق طريقه إلى سْطح األْرض ويْزداد طولي ، وتتفّرع

  أْمأل اْلحقول بسنابلي الّتي تْبقى تْحت أشعّة الّشْمس
 لتجّف وتصبح صْفراء ذهبيّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن

  .ْلخبّاز ليصنع مْنها اْلعجين ثميْدخلها اْلفْرن لتصير خْبًزا أو كْعًكا شهيا

 

................ :  
.................. :  
  
.................... :  

  (:  
  )ب )                                       ( 

  خشن  -  
  يقل -  
  يزرع  -  
  سنبلة  -  

  تصبح يابسة -  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

رحلة حبة قمح –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، يْبذرني اْلفالّح فياألْرض ، ويغّطيني بالتّراب ، يسقيني

،ثّم يْنمو ساقي ليشّق طريقه إلى سْطح األْرض ويْزداد طولي ، وتتفّرعاْلماء فتْنمو جذوري 
أْمأل اْلحقول بسنابلي الّتي تْبقى تْحت أشعّة الّشْمس. أْوراقي اْلخضراء وتْكبر 

لتجّف وتصبح صْفراء ذهبيّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن
ْلخبّاز ليصنع مْنها اْلعجين ثميْدخلها اْلفْرن لتصير خْبًزا أو كْعًكا شهيالتصبح دقيقًا، ثّم يأْخذها ا

 

-  من النص ما يلي استخرج 

: ................ بها مد باأللف كلمة  – ١
: ..................بالفتحكلمة بها تنوين  – ٢

  : .............  بها مد بالياء كلمة  – ٣
: .................... بالواومد كلمة بها  – ٤

  

 ب( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      يبذرمرادف   -  ١
      تجف مرادف  – ٢
      مضاد ناعم   - ٣
      مضاد يزداد – ٤

      مفرد سنابل  ٥

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، يْبذرني اْلفالّح فياألْرض ، ويغّطيني بالتّراب ، يسقيني
اْلماء فتْنمو جذوري 

أْوراقي اْلخضراء وتْكبر 
لتجّف وتصبح صْفراء ذهبيّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن

لتصبح دقيقًا، ثّم يأْخذها ا



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  رحلة حبة قمح

  :   اجلمل
  أتناول طعام اإلفطار

.....................................................  
============================================  

  :    اجلمل اآلتية بوضع األرقام
  يحصد الفالح القمح و يحمله إلى المطحنة لتصبح دقيقا

  يبذر الفالح الحبوب في األرض و يغطيها و يسقيها
  ليصير خبزا شهيا
  ينمو القمح  و يمأل الحقول بالسنابل الصفراء الذهبية

============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

....................................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

رحلة حبة قمح –الدرس -نباتات :  الرابعة الوحدة

  

اجلمل مثلرتبط بني استخدم : السؤال األول 
أتناول طعام اإلفطار  -  صل عندما أستيقظ من النوم أتوضأ و أ

................................................................................................
============================================

  

اجلمل اآلتية بوضع األرقامأرتب: السؤال الثاني 
يحصد الفالح القمح و يحمله إلى المطحنة لتصبح دقيقا  -(   ) 

يبذر الفالح الحبوب في األرض و يغطيها و يسقيها  -(   ) 
ليصير خبزا شهيايصنع الخباز العجين ثم يدخله الفرن   -(   ) 
ينمو القمح  و يمأل الحقول بالسنابل الصفراء الذهبية  -(   ) 

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

  
....................................................................................................

..........................................................................................
....................................................................................................

  
    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

عندما أستيقظ من النوم أتوضأ و أ
.......................

============================================

 (   )

 (   )
 (   )

============================================

....................................................................................................
..........................................................................................

....................................................................................................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عمر يزرع و يتعلم

  عن األسئلة اآلتية

  :عن األسئلة
  .طلب إلى جّده أْن يعلّمهالّزراعة 

  .سأْزرع اْلجزر ؛ألنّني أحّب عصيره 
  .حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاها بالتّراب ،ثّم رّش علْيها اْلماء 

 .أخذ عمر يْبحث عن اْلجزر بْين األْوراق فلْم يجْده 
  .ظّن عمر أنّه لْم يْنجْح في زراعته ،فوقف أمام جّده مْندهشا
  !لماذا ال تْقتلع األْوراق ،فربّما تجد اْلجزر 

  .أشكرك يا جّدي 
  .وال يْظهر مْنه إالّ أْوراقه 

  
  : ..................كلمة بها تنوين بالفتح

  : ....................كلمة بها مد  بالواو 

  :) ب 
  )ب )                                       ( 

  ينتزع  -  
  بذرة -  
  رمى  -  
  يصغر -  

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

عمر يزرع و يتعلم -الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة

  

عن األسئلة اآلتيةأجيبباهللا و  استعن 
  

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
طلب إلى جّده أْن يعلّمهالّزراعة .اإلجازة زار عمر جّده ، و أْعجبه مْنظراألشجار اْلمثْمرة 

سأْزرع اْلجزر ؛ألنّني أحّب عصيره : تْزرع يا عمر ؟عمرماذا تحبّ : 
حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاها بالتّراب ،ثّم رّش علْيها اْلماء 

أخذ عمر يْبحث عن اْلجزر بْين األْوراق فلْم يجْده . وظهرْت أْوراقاْلجزر ، 
ظّن عمر أنّه لْم يْنجْح في زراعته ،فوقف أمام جّده مْندهشا

لماذا ال تْقتلع األْوراق ،فربّما تجد اْلجزر : تبسم اْلجّد وقال 
أشكرك يا جّدي : عمر .فأْخرج جزرةً ، شّد عمر بْعض األْوراق 

وال يْظهر مْنه إالّ أْوراقه ، اآلن تعلّْمت أّن اْلجزر يْنمو تْحت التّراب 

 

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
كلمة بها تنوين بالفتح – ٢: ................  كلمة بها مد باأللف  

كلمة بها مد  بالواو  – ٤: ............. كلمة بها مد بالياء   

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      نثر مرادف   -  ١
      يقتلع مرادف  – ٢
      ينمومضاد   - ٣
      بذور مفرد  - ٤

    

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

اإلجازة زار عمر جّده ، و أْعجبه مْنظراألشجار اْلمثْمرة في 
: اْلجّد 

حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاها بالتّراب ،ثّم رّش علْيها اْلماء 
، مّرت األيام 

شّد عمر بْعض األْوراق 
اآلن تعلّْمت أّن اْلجزر يْنمو تْحت التّراب 

كلمة بها مد باأللف   – ١
كلمة بها مد بالياء    – ٣

  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عمر يزرع و يتعلم

  :   الفراغات بكلمات من القائمة

 
.......................  
............................  

.......................  
.......................  

============================================  

  :     )ف ( اجلملتني باستخدام حرف 
  قمت مسرعا ألداء الصالة في المسجد

============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

عمر يزرع و يتعلم -الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة

الفراغات بكلمات من القائمةأكمل السؤال األول 

   
.......................اشتريت قلمان   - ١
............................معي كتاب  – ٢

.......................أعطتني أمي تفاحتان  – ٣
.......................غابت اليوم تلميذة  – ٤

============================================

  

اجلملتني باستخدام حرف  ياربط: السؤال الثاني 
قمت مسرعا ألداء الصالة في المسجد............. سمعت األذان   –

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

    

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

============================================

السؤال الثاني 
١ –

============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

  

...............



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  من أنا ؟

  :عن األسئلة
ذهبْت .إلى كّل تْلميذٍة أْن تْختار شجرةً تتحّدثعْنها أمام زميالتها 

في صباح اليْوم التّالي .أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْها 
، ذكر اْسمي في اْلقرآن اْلكريم  أنا شجرة مباركة

مْنظري جميل ، رأْسي يْعلوه تاج من الّسعف 
ومفيدة لْلجسم ،يحبّها ، ثماري لذيذة الّطْعم 

كما استْخدم سعفي ،اْستْخدمه اإلْنسان قديًما في اْلبناء ، و صناعة اْلقوارب 
  فمْن أكون ؟

 

  ...............................  
  ...............................  
  ...............................  
  ...............................  

  :) ب 
  )ب (              

  رقيق  -  
  أشجار -  

  أوراق النخل  -  
  ساق -  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

من أنا ؟ –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
إلى كّل تْلميذٍة أْن تْختار شجرةً تتحّدثعْنها أمام زميالتها  معلمةطلبت الْ .بمناسبة أْسبوع الّشجرة 

أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْها 
أنا شجرة مباركة:وقفْت أْحالم أمام زميالتها ، وهي تْلبس ثْوبًاأْخضر وقالْت 

مْنظري جميل ، رأْسي يْعلوه تاج من الّسعف .و ْكل ثمري ، ، و أْوصى الّرسول صلّىا علْيه و سلّم بغرسي 
ثماري لذيذة الّطْعم .تشّدني إلى األْرض جذور مْمتّدة قويّة .األْخضر ،وجْذعي سميك 

اْستْخدمه اإلْنسان قديًما في اْلبناء ، و صناعة اْلقوارب ، عي قوي 
فمْن أكون ؟. أنا نْعمة مْن نعم هللا .في صناعة السالل 

  

-  من النص ما يلي استخرج 

...............................    : كلمة بها مد باأللف  
...............................    : كلمة بها تنوين بالكسر 

...............................    : كلمة بها مد بالياء   
...............................    : كلمة بها مد  بالواو 

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
             )                          أ ( 

      السعف مرادف   - ١
      جذع مرادف  – ٢

      سميك مضاد   - ٣
      جمع شجرة – ٤

  

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

بمناسبة أْسبوع الّشجرة 
أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْها 

وقفْت أْحالم أمام زميالتها ، وهي تْلبس ثْوبًاأْخضر وقالْت 
، و أْوصى الّرسول صلّىا علْيه و سلّم بغرسي 

األْخضر ،وجْذعي سميك 
عي قوي جذْ .الصغار واْلكبار 

كلمة بها مد باأللف   – ١
كلمة بها تنوين بالكسر  – ٢ 

كلمة بها مد بالياء    – ٣
كلمة بها مد  بالواو  – ٤



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المهارة 

ال يتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المهارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  من أنا ؟

  :   الفراغات بكلمات من القائمة

 
 اللذيذ من النخلة

 النخل في صنع السالل

 النخلة في البناء
============================================  

  )      : و
  الثمار

...........................................................................................  
============================================  

  :علي

  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
....................................................................................................  

  

..................
. 

الفصل الدراسي   لغتي الجميلة:المادة 

مستوى المهارة  :الفصل 

أسئلة حول المهارة الواحدة  ال يزيد عددها عن عشرة. األسئلة حول مهارة واحدة فقط 

أو لم  تيتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقياس المهارة

من أنا ؟ –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

الفراغات بكلمات من القائمةأكمل السؤال األول 

    
اللذيذ من النخلة .................نأكل   - ١

النخل في صنع السالل .................نستخدم – ٢
 شجرة مباركة .................– ٣

النخلة في البناء .................استخدم اإلنسان – ٤
============================================

  

و( باستخدام حرف اربط: السؤال الثاني 
الثمار  -السعف   –تتكون النخلة من  الجذع – ١

...........................................................................................
============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
  

  

................
. 

  

..................
. 

  

..................
. 

  

 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب

 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مهارة واحدة فقط

يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقياس المهارة
 

============================================

...........................................................................................
============================================

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

...............


